
Elektrische palletwagen
EJD 220
Hefhoogte: 1660-2560 mm / Capaciteit: 2000 kg



Het robuuste multitalent
voor het bewegen van zware lasten.
Dubbel vermogen dankzij duolift.

De flexibele en robuuste EJD 220 duolift-stapelaar combineert de prestatiekenmerken van een palletwagen en een stapelaar 
in één machine. Daardoor kan deze universele stapelaar zowel worden gebruikt voor het laden en lossen van vrachtwagens 
als voor de opslag en uitslag van goederen. Een bijzonder voordeel bij goederentransport is de duolift. Twee pallets kunnen 
gelijktijdig getransporteerd worden, wat resulteert in een aanzienlijke efficiëntiestijging bij de omslag. De bijzonder robuuste 
constructie van de stapelaar maakt een probleemloze omslag van zware lasten mogelijk. Voor de nodige rijveiligheid zorgt 
ons gepatenteerde ProTracLink systeem, dat garant staat voor een gelijkmatige verdeling van de last. De hefbare wielarmen 
zorgen dan weer voor het veilig overrijden van oneffenheden in de vloer.Bovendien zijn de EJD 220 duolift stapelaars 
uitgerust met een krachtige draaistroommotor. Die wordt gevoed door duurzame accu's met zijdelingse 
verwisselmogelijkheid. Zo kunnen ze ook perfect worden gebruikt in een meerploegendienst.

 

Uw voordelen op een rij

• Geïntegreerde wielarmheffing met dubbele belading

• Krachtige, onderhoudsvrije 1,6 kW-draaistroomrijmotor

• Schommelkoppeling ProTracLink voor een hoge stabiliteit

• Exacte lastpositionering en kruipgang

•

5 jaar Tevredenheidsgarantie. Gegarandeerd.

Uiterst korte laadtijden en het feit dat ze geen onderhoud 
vergen, maken lithium-ion accu's verreweg de meest 
duurzame en rendabele krachtbronnen. Met onze 5 jaar 
Tevredenheidsgarantie op uw lithium-ion accu beloven wij u 
lang aanhoudende prestaties, ongeacht het aantal draaiuren.



De Jungheinrich stapelaar
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een truck geschikt voor 
iedere inzet.

Duurzame accu's, optioneel 
verkrijgbaar in lithium-ion, en de 
onderhoudsvrije draaistroommotor 
met zeer hoog rendement zorgen 
voor een bijzonder lange inzet.

Met de 2-inch display heeft u alle 
belangrijke functies van deze 
heftruck steeds voor ogen. Dat zorgt 
voor een veilig overzicht en brengt 
het foutenrisico tot het minimum.

Deze trucks passen zich perfect aan 
aan de verschillende eisen van de inzet 
en de bestuurder: van het uitstekende 
zicht tot de bijzonder geruisloze 
hefmotor.

Langere inzettijden met 
loodzuuraccu
• Accuvermogens tot 375 Ah staan 

garant voor een langere inzet.
• Accu kan zijdelings worden 

verwijderd voor een snelle 
accuwissel in geval van 
meerploegendienst.

• Geïntegreerde lader (24 V/30 A 
voor natte en onderhoudsvrije 
accu's) voor het eenvoudig 
opladen bij elk stopcontact 
(optie).

Lithium-ion technologie
• Hoge beschikbaarheid dankzij 

extreem korte oplaadtijden.
• Geen accuwissel nodig.
• Kosten besparen door langere 

levensduur en minder onderhoud 
t.o.v. loodzuur accu's.

• Geen laadruimtes en ventilatie 
nodig, omdat er geen gasvorming 
plaatsvindt.

Intelligente aandrijftechniek en 
besturing
• Motoren in draaistroomtechniek 

voor meer prestatievermogen bij 
een gelijktijdige verlaging van de 
bedrijfskosten dankzij een 
perfecte afstemming op de zelf 
ontwikkelde besturing.

• Hoge prestaties met een laag 
energieverbruik.

• Krachtige acceleratie en snelle 
verandering van rijrichting.

• speedCONTROL: Niet ongewenst 
wegrollen op hellingen.

• Onderhoudsvrije rijmotor zonder 
koolborstels.

Stabiel rijgedrag
• Gepatenteerde ProTracLink voor 

een gelijkmatige verdeling van de 
steunkracht op alle wielen bij 
rechtdoor rijden, of 
geconcentreerd op het buitenste 
steunwiel bij het rijden in bochten 
dankzij geveerde en gedempte 
steunwielen.

• Geringe steunwielslijtage en 
vermijding van schade tijdens het 
schuin oprijden van hellingen 
dankzij de niveauregeling.

Veilige in- en uitslag
• Intuïtieve bediening van alle hef- 

en daalfuncties met de 
multifunctionele disselkop.

• Nauwkeurig en zacht heffen van 
de last dankzij hydraulische 
motor met toerentalregeling.

• Voorzichtig afzetten van de last 
door de proportionele 
hefregeling.

• Voldoende afstand van de 
bestuurder tot de truck dankzij 
lange veiligheidsdissel.

• Manoeuvreren tot in de kleinste 
ruimtes met rechtopstaande 
dissel dankzij kruipgangknop.

Altijd geïnformeerd
• Controle in één oogopslag door 

talrijke weergave-instrumenten 
en instelmogelijkheden.

• Inschakelen van de heftruck met 
EasyAccess via softkey, pincode 
of chip (optie).

• De 2-inchdisplay toont de accu- 
indicatie, het aantal draaiuren, de 
rijsnelheid en foutcodes.

• Selecteren van 3 rijprogramma’s 
d.m.v. Softkey (optie).

Comfortabel werken
• Bijzonder robuuste constructie 

voor het vervoer van twee pallets 
tegelijk met hoge prestaties.

• Stabiele hefmast: maximumlast 
voor de wielarmheffing 2.000 kg, 
voor de mastheffing 1.000 kg.

• Uitstekend zicht op de vorkpunten 
dankzij speciaal ontwerp van de 
accukap.

• Een blokkering op de wielarm voor 
een exacte positionering van 2 
opgetilde pallets boven elkaar.

• Krachtige, bijzonder geruisloze 
hefmotor verplaatst ook zeer zware 
lasten met het grootste gemak.

• Groot afneembaar opbergvak en 
papierklem.

Aanvullende opties
• Koelhuisuitvoering.
• Lastrek.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Hefhoogte (max.) Rijsnelheid Werkbreedte 
(pallet 800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid 
onbelast

EJD 220 2.000 kg 2.560 mm 6 km/h 2.243 mm 0.25 m/s

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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